
      

       Aparat i drukarka do    

            etykietowania  
 

     MoŜliwości do uŜycia: 

 
     w sklepie rolniczym, na bazarze, na targach, w sklepie  

     ekologicznym i restauracjach ekologicznych, itd. 
 

 

  Aparat do etykietowania - aplikator AP360e  
  
   Aparat do etykietowania - aplikator AP360e od "Primera" jest bardzo  

   szybki i dokładny w etykietowaniu samoklejących etykiet.  Aparaty z tej serii  

   są półautomatyczne i umieszczają aŜ do 1200 etykiet na godzine  na puszki, 

   butelki, szklanki i inne pojemniki. Przyklejanie jest bez fal,  zagnieć 
   i pęcherzyków, takŜe opakowania wyglądą  jakościowo i profesjonalnie. 

   W kombinacji z drukarką kolorową Primera LX- i CX, do  

   wyprodukowania etykiet,  seria "aplikator" uzupełnia się. Oprócz tego  

   moŜna teŜ z aparatami z tej serii aplikatorów nanieść  naklejki z rolki, które  

   są wydrukowane z drukarek digitalnych, offsetowych lub teŜ fleksowych. 

   Istnieją dwa modele. Do naklejania etykiet pojedyńczych  nadaje się model podstawowy AP360e. Ten model  

   ma wbudowany wyświetlacz LED,  który wyświetla ilość wyetykietowanych produktów i przez zintegrowanego    

   nośnika danych jest moŜliwość uŜycia dziewięć róŜnych ustawień do łatwiejszego i powtórnego naklejania dla 

   przedniej i tylnej stronie pojemnika. Aplikatory z serii "AP" są to idealne aparaty dodatkowe do drukarek etykietowych  

   firmy "Primera" modeli LX400, LX810 i CX1200.    

 

   * Stacja aparatu do precyzyjnego przyklejania etykiet. 

   * Szerokość pojemnika: 24,2mm - 238 mm  

   * Średnica pojemnika: 15mm-170mm  

   * Kształt pojemnika: cylindrowy albo stoŜkowy   

 

   » Szybka instalacja i prosta obsługa aparatu 

   » Precyzyjne przyklejanie etykiet na przednią i tylnią strone pojemnika 

   » Szybka produkcja: 135 mm/s  

   » To odpowiada do 1.200 pojemników na godzine  

   » Aplikator AP362e  jest mały i ma stabilny system 

   » System aparatów moŜna umieścić   na biurku  

   » Profesjonalna konstrukcja  

   » Maszyna ma certyfikaty UL, CSA i FCC  

   » TeŜ na przyklejanie na blachy i inne stalowe opakowania  

   » Bardzo wytrzymały  

 
 

Oferujemy Państwu tą maszyne za cenę netto 1.399,00 € 
Do ceny dochodzi VAT i koszta za transport i montaŜ. 

 

      

     Aparat do etykietowania - aplikator AP362e  
    

     Model AP362e róŜni sie do podstawowego modelu AP360e tym, Ŝe moŜe 

     teŜ dwie róŜne etykiety na pojemniki albo opakowania przykleić, podobnie jak w 

     przypadku  butelek do win.  

 

Oferujemy państwu tą maszyne za netto cenę 1.599,00 € 
Do ceny dochodzi VAT i koszta za transport i montaŜ. 

 



   Drukarka kolorowa do etykiet Primera LX400e 

 

* Kolorowa drukarka do etykiet od firmy Primera, model LX400e  

* Drukowanie etykiet na rolce mogą być do szerokośći 108 mm  

* Program " Nice Label se" do tworzenia etykiet  

* Drukarka ma wysoką rozdzielczość  i drukuje w 4.800 dpi  

* Wkłady atramentowe (CMY) z duŜymi pojemnikami 

* Głowica jest zintegrowana w pojemniku atramentowym 

* Sensor LX400e drukuje teŜ w specjalnych formatach  

* Windows 7/Vista/2000/XP albo MAC OS X Snow Leopard  

 

Oferujemy Państwu tą mazsyne za netto 1.199,00 € 
Do ceny dochodzi VAT i koszta za transport i montaŜ. 

 

   

  Drukarka kolorowa do etykiet Primera LX810e  
 

    * Drukowanie etykiet do maksymalnej szerokośći 210 mm  

    * Wydruki w rozdzielczośći do 4.800 dpi  

    * Wkłady atramentowe rozdzielone na czarną i CMY-kolorową  
    * Głowica jest zintegrowana w pojemniku atramentowym 

    * Sensor LX810e drukuje teŜ w specjalnych fortamach  

    * Windows Vista/2000/XP albo MAC OS  

    * Program Primera do tworzenia etykiet 

     

Oferujemy Państwu tą maszyne za cenę netto 1.499,00 € 
Do ceny dochodzi VAT i koszta za transport i montaŜ. 

 

Doradca energetyczny Dipl. – Ing. Ralf Heise e.K. 
Biuro inŜynierske dla uŜytkowania  

energii odnawialnej  
Croustillier 6 

16259 Oderaue / OT Neureetz 

Tel.: 033457 – 29969 

Faks: 033457 – 5893 

Komórka: 0174 – 7127084 

E-mail: info@energieberater-heise.de 

www.Energieberater-Heise.de 

Oferujemy Państwu kolejne usługi i produkty: 
 

- Doractwo energetyczne dla firm lub osób prywatnych 

- Planowanie i realizowanie ruchomych i stacjonarnych olejarń 
- CHP od 20 – 500 kW elektrycznej wydajności  nadawane na oleje roślinne  

- Doradctwo, planowanie i realizowanie kolektorów słonecznych 

- Transport kotłów grzewczych na zboŜe, drewno i pelety olejne 

- Maszyny do peletowania, suszarnie dla zboŜa, silosy 

- Separatory – odwadnianie przez wytłaczarke 

- Finansowanie maszyn 

- Termografia 

               
    Przedstawicielstwo:   

 


